
 ناحزالا زيا اككأ



 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق  سردلا ةعاق

 لانو ةيويح

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 وشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بّرّدت
 ةفلتخملا تاّيصخشلا َراودأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ُرف .

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءاًئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصأ اًمدخدسم :ةيلسم ةقولشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ ْدَع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُتَّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

  .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 ءاهلإ ميحيبلا ىالم نم تحتل
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 َناك ءاَّذِج ٍةَديعَب ٍدالب يفو قليلا ٍميِدَق يف

 اوناكو .ِرْفَق و ٍقيض ذ ْنِم ٌنوكُشَي ٍةَريْغَص م ِةَدْلَب ُناَكُس

 ع ةادغأ تؤذ ذك ةئارقلا ىف ةقيف

 «مهيشاوم ٍرِئاظَع يف ْتّرَقَتْساو ْمُهَتَدلَب ٍنارْئِفلا
 َكشَعو هع مو

 هءاعه
 يرن ال 2 تلخّدو





 2 ع د ل 2 1 ةكاك
 جملا ةيرويح, لكان «ةحهب هير و هلآ تيوبغ زكأك ةعهت ةضرل انا زك .ثَك

 َ فلا و 3 2 5
 صارُفأ ُلُكأَتو ءِءاتَّشِل َةَئووَم يلاهألا اهُنَرَحُي يل
 َبيِلَحلا ٌبَرْشَتو «ةّهكافلا رامي ٌمِهَتلتو «َِئْبْجل 5 000 2 ١





5 0 
 َسّرْحَتو اهَراغِص َيِمْحَت نأ َّمألا ىلع ناك

 200 0 هع د
 ِةَبجَو نع لفغت الآ اهيلع ناكو .ِهِدَهَم يف لفطلا

2 0 
 ِتَّمَقْناَل ًهَدِحاو ٌةَظْحَل ْتَدَمَع اهّنَأ ولف .اَدَبَأ ماعّطلا

 ْنِم ُهَلُك َماََطلا ِتَمَهَتْلاَو ُةَمهَّنلا ُةَسِرَّشلا ُنارْيفلا

 ءانش .ةعئاجلا ةونألا ك5
 هو
 تنتاك ُدَقَل



 ُقِلْطُت ثكاك َنارْثِفلا َّنَأ اًءوس لاحلا دازو

 نكي ْمَلو .اهّلُك اهلك ةدلبلا اهب نيت ةقاس ياع اكاوضأ

 ةّيلاعلا باول َكْلِت ْنِم اّرَمَم َنودجَي يلاهألا

 اذإ اًراهَت اوناك . مهشارف لخاد الو ىّنَح ةّداحلا

 هو ينل عم

 ْمهَضْعَب ةئولوقُي ام َعامَس ْنَع َنوزجْمَي اوُنّدَحَت

 .مْوتلا ّمْعَط َنومَرْخُي اّلْيَل اوناكو «ٍِضْعَبل



 ِةدْلَبلا َكْلَِي يلاهأ ْقِلْطُي ْمَل َمِل ُلَءاستَت َكلَعَ

 ْدَقَل .ِنارْثِفلا ٍةَدَراَطُمِل ْمُهَبالِكو ْمُهَطَطِق ٍةَسيِعّتلا

 اهّنكل َةَفينَعو َةَسِرَش ُةَكَرْعَملا ٍتئاكو .َكِلَذ اولَعَف

 ىلإ اهرارفو بالكلاو ٍطَطِقلا ٍةَميِرَهِب ْتَهَتْلا
 :ةيفي دل

1 



 ءلامتْخالا ىلع َنيرِداق ٌساَنلا ِدْعَي ْمَل
 .َنيبِضاَغ مكاحلا ٍرْضَق ىلإ اوراسو اوعّمَجَتَ

 «ّيلاعلا ّيَِّسَحْلا ُهَباب اوعَرَق ّرْضَقلا اولَصَو امَدْنِعو
 .مكاحلا َةَيْؤُر َنوبْلْطَي اوحاصو

92 + 



 َنوّرُهَي ْمُهآَرَف ءِساّنلا ىلع ٌمِكاحلا ّلَطَأ

 :ٌنوحيصُي اوناكو .َنيِبِضاغ ْمِهيدْيَأ ٍتاضَبَق

 وبث ٌنارْثِفلا انكراشُت ْنَأ لتحت دْعَت ْمَل»

 ءانتلِكْشُمِل ع َدِجَت ْنَأ َكْيَلَع .انماعطو

 ) :كلاوم د اًمكاح اَنّْيَلَع انيَصَتَو َكانْلَرَع

1 

5 

5 

 الإو



 .نيبضاغ َنومَيْمَتُي تي مِهِتوبُب ىلإ اًوّشَمو اورادّتشا مث

24 
 هن هب شل 1

1 ) 



 َكْلِتِل الَح َدِجَي نأ اَمإ ِهْيَلَع َّنَأ ُمِكاحلا ىأَر

 ا . هيَفيظ َو يس اس ملا

 مه هوب 03 5

 .ًءاهّدو ءاكذ دشاو مهلك هيل له ْنِم اًماَقَم



 .نارئفلا زم ةدلَبلا ٌصْلخُي عل ةّمفلا نم ةَمْطَق

 رتكأو ءِنامَّزلا َكِلَذ يف اريك اَنْيَش َكِلَذ ّناكو
 .ٍلاح ّلُك ىلع مكاحلا ىَدل ناك اَمِم ريثكب



 ْنِم نارثفلا ةبراحُم يف ٌنوِصُصَخَتْملا لب
 هو 7-0 0# 2 7 .نلر دع
 .اهلك اهَتوفِرْعَي يتلا َلِئاسَولا اوبّرَجو ءٍناكَم لك

 «حاخفلا اهل اوبّصتو َكابّصلا ِنارْئِفلا ىلع اَوَمَر

 .اهتياخم حف َدْنِع َراَتلا اولَعْشأو ٌمّسلا اهل اوُسَدو
15 



 َتارْثفلا َّن ْمَقْنت مك اهَّلُك ْمُهلِئاسَو َّنِكل ١ 3 ض -

 رف در اهنأرب قي هني اعرب كيم د دادْرَت اهّنَأ

2 

 2 # كو 2

 حَرْسَتو اهَبراوّشو اهلويذ ْرْهَت ثّئاك لُك يف

 .خَرْمتو ٍناكَم



 َّنِم بريقا ِدَ مكاحلا َناكو ىاّيألا ِدَحَأ يفو

 ةيرللا ىف يرق لو ةذلبا لو هيبأللا
 .مكاحلا ٍرْصَق ىلإ ّلَصَو ىَتَح ٍةَئيِدَملا عراوَش يف

 ِههْجَو ىلع حولت ءاليحت اًليوَط ُبيرَعلا ناك
 ٍنْيتَداح نْيتقاَرَب ُةانْيَع ثّئاكو .ٌةَرِعاس ٌةَماسِْل

 انيس لاق امّلُك ناك َّرَحَتَت ِرْفَص ْيَنيَعَك

 لَ ناك دَقف .ةَبايث ناك هيف ِءْيَش َبَرْغأ َّنِكل
 ٍنْيَليوَط ِنْيَضافْفَف ِنْيَمُك اذ اَنَنَسُم اًليوَط ًءادِر

 ناد: ري فاح ثاكو «نكذألا قاسعلت قاذاكت

 مح ةعقلا ةفاحلا# قش

 م

 اًرامْرِم هيف َكْشَي اًيدْلِج اًمازح يل ناك

 ٍناَتَبِ يد ءارخكلا هتيقاطل ّناكو

 .ُلُجَلا َكَدحَت امّلُك 0 ْإِصْلَصُي اسَرَج امُهْنِ
184 





 اْوَأَر ْذَق 4ِيِلْجَم ٌلاجر ْوَأ ٌمِكاحلا ِنُكَي ْمَل
 واو# 6015 ا رشم جا 2 كير هك ع نت ع ب كوه م
 مهنم يأ روَصتي ملو .ٍلجّرلا كاذك الَجَر لبق نِم

 :اهلخأ ذم ةيركلا ماج ىلا ةياغلا



 ّنِكل «َبيرَغلا ُدُّرْطَي ْوَل ىنَمَكي ب ُمكاحلا َناكو

 :لاقف َُعَرْفَأ ِبيرَغلا ىف اَنْيَش

 5 و

 (؟ ينم ديرت ام»



 نم ٍةعطِق فلألا ٌلانَأو ٍنارْئِفلا ّنِم َكَتئيدَم زَحأ ه0 ع 7 8 0 5 ١ :ُبيرَعلا باج ُتْنِج ءناحلألا ُريمأ انأ

 ْتَمَستْرا ٍدَثو ءاّمارتْحا ىنَحْلا ُ «.ةّضفلا
 .ةَرْخاَسلا ٌةَماسِتْبإلا َكْلِت ِهْيَئَمَس

5 



 َتْلِي ٍنارْيِفلا َنِم انَتْصّلَح اذإ) :ٌمكاحلا لاق
 ْنِكل .ينِم ٌدْعَو اذه .ِةَّضِفلا َنِم ٍةَعْطِق تلآلا
 لِشَق ُتْيَح ُحَجْنَدَس َكّنَأ نظن َكُلَعْجَي يذّلا ام
 «؟َنورَخآلا

 يلا ىقيسوملا» :لاقو ٍناحْلألا ٌريمأ َمَسَْب



 0 00 ةيولا هو 2 كك ,كاروكرإ 5+

 هْيَلَع ُفِزْعَي ُحارو ُهَرامْرِم َكَسْمَأ َكانُّمو .ّيِيِبئّرلا ةضزخ ع

 .اهّلُك ِةَدْلَبلا ٍءاحْنَأ ىف ُءٌؤادْصَأ ْتَدَّدَرَت اًداح اًنْحَل
 .ةبيرغ ٌرومأ ِنْحّللا ٍراشِْنا َّعَم ْتْنَدَحو 2 يف 2 نيرا 8 مر 2



 ءِتيبلا َنِم َةَجراخ ُعَقادَتَت َنارْيِفلا ٍتّدِهوش ّمْث

 ِتئاك .اهّلُك ّةَدْلَبلا هل ٌحتْرَت اًيلاع اًريرَص َةَقِلْطُم

 ُعِفَدْنَتو ءِكيبابَّشلاو باوّبَألا َنِم ٌحّرْخَت َنارْثِفلا

 .روحُجْلاَو بيِلاوَّدلاو (ِتامورْدَبلا) ةّيبقألا نم



 0# و هاا قع ف 0
 َنارْتِف .ٍنْوَلو مْجَح ّلُك ْنِم ٌنارْثفلا ِتَعّمَجَت

 : كوش ا 3
 ىرخأو ُءادْوَس َنارْثِف ٌَريغَص ىرخأو ٌةَريبك

 ةليوط «ٌةَريثَك ٌةَداح ٌتاوضَأ رجلا ِتآلَمو .ُءابْهَش فس م عر ع وع 2 4 8

 .ةريصقو

5 



 َكَّرَحَت ُمالَّظلا لع امَدْنِعو .بيرَغلا ِهِفْرَع ىلإ

 .ةَءارَو ُنارْثِفلا تك حقو «هقيرط ىف ناحلألا



 .ْفَنلا َنِم و قيمقلا بناجلا 5



 وو

 06 ثحارو «ناحلألا نيمأب ُناَرْثِفلا ِتَقِحَل

 2 5 هج ها 55 0 0 5
 ىتح ليوط تقَو ٍضْمَي ٌملو .قّرغَتو رهنلا يف

 3 0 8 م 2و 7
 .دحاو ٌرأف اهنم َقْبَي ملو ءاهلك تقرع



 ا

 ىف ٌساتلا صقر دليلا ةكيقتلا كات
 هرم < 4 3 هدو ميو 30 2
 ُهتَيَرَْح ام َنوحِلْصَي اولْعَشْنا مث .اًونَعو عراوشلا

 .اهراثآ ْنِم ّرْثَأ َقْبَي ْمَل ىّتح ءُنارْيِفلا

 َنارْثِفلا ٍِفرْعَت ْمَل َةَدْلَبلا َّنآكو ادّب ام َناعْرُسو
0 



7 



 وو

 ةدللا ناكس ّبجعأو « هسفتب مكاحلا َّتجعأ

 اديدج ةادر .قوكتي هنأ ةكاحلا آو ءكضلا دهن



5 
 و

 د كاك ميكي هلا ىلع عع وعدي ٌةّرِماع ءاشع هيد ميش ْنَأ

 ٌصْخَش ّيِقَب ْنِكل .ِهِتَدْلَب َنايْغَأو ٌةَءاقدْضَأ اهْيَلِإ
 70 خت اقرا يا الم َّيسك ْدَقَل ؟َوُه ْنَم وع أ ا 6 يك 3 ملا. دنع. هب متع

 16 نأ 4 3 رقع .ناحلألا أ 6

 .ٍلُجَّرل اَنْ ِْيَلَع َّنأ كلذ 3 ١ َكِلَذِل ُهْعَفْدَي 1ع
0 



 يف َنيكوَمْنُم ٌةٌُؤاقِدْصَأو مكاحلا ناك امتي
2 

 .كي دَّش ٌعِرَق بابلا ىلع عِش ءاشَعلا ماعط ٍلّوانَ

 و 5 5

 َتْلْطَُي ءاج دقو ءناحلألا .ديمأ ُمداقلا َناك



 ُهَقَمْنَأ ُدَقَف .راط ْدَق ناك َرِفاَوَتُملا ّلاملا َّنِكل وي

 اهّماقَأ يتلا ِةَبْدَأَملا ىلعو ِهِسْفَت ىلع ٌمِكاحلا

 رخافلا ٍديِدَجلا هئادرب ٌمِكاحلا ادّبو .ِهِئاقِدَصَأِل

 .ِةئيَم عَورَأ يف ٍةَديِدَجلا َهّيبََّذلا هِيَدالِقو



 ُكِلْمَأ ال ؟ُلَمَعلا ام» :هِيْفَت يف ٌمكاحلا لاق

 ةليح الو ءناحْلَألا ُريمَأ هب ييِلاطُي يذلا ّلاملا

 َّنِم ٍةَعْطِق ُفْلَأ ءلاح ٌلُك ىلع .َنآلا ٍرْمَألا يف يل

 لْثِم ُتْعَمَد ْوَل اًونْجَم نوكأ !نخك لباقُم ٍةَّضِفلا

 «.ْغَلْبَملا اذه



 َكْبَلَع» :ُهَل لاقو ٍناحلألا ريمأ نلإ رطَ مث

 31 ةنايللف دليلا ني ظني قيسكي فرت
 .اهريغ مكاحلا َّعَم َيِقَب دق ْنَكَي وم كفا ريت ةلكأ 12 يع

 لثم َنولّمَحتَي ْنَّمِم ٍناحلألا ٌريمأ نكي ْمَ
 نو هن بلا, يتاغتا هله ينرثلا كلف

 ين .اًعيِرَس َعَْبَملا
 ووناو هه

 ا فرع ّبِحاص اي ءاّيِلاغ ُكْفْلَكُي دَقو ةَريِثَك اًناحْل

 «.ناحلألا َكْلَي ُلَعْفَت ام َفِشَتْكَت ْنَأ «ةَداعّسلا

 ا



 الإ يدْنِع َكَل َسْيَل ؟ُهٌرَكَتُملا اهّيأ .يديدُهَت ىلع

 نارتفلا :اهغة ؤأ امدح .قّضِفلا رع ةغطق نوضح

 «.ءاشت ام ُلَعْفاَف ْتَقرَغ ْدَق

 ٌوُرْجَتَأ» :حاصو اًديِدَش اًبَضَغ ٌمِكاحلا َبِضَغ



 ِههْجَو ىلع ْتَمَسَتْرا ٍدَقو ءناحْلألا ٌريمأ لاق

 «.ءاَشَت امك) :ٌةَرْخاَسلا ٌةَتَماسِتْا

- 

 َكَسْمَأو ءقيرَّطلا ىلإ ناحلألا ٌريمأ َجَرَح

 .اًديرف اًبيرَغ اَنْحَل ِهْيَلَع ٌفِزْعَي خارو ُةَرامْزِم
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012 
 ُهَتامَعَت امّنَأَك ادَبو .اًكِحاض اًبيِهَب اَنْحَل َناك

 الل اهْبَِإ َعَِتْسُملا ُدُشَتف ءتاياكحلا َلَمْجَأ يوت

 َكْلِي ىلإ م ْعِمَتْسَي ْنَم ناكو :اهنه ةدحاو ةَهحَك ةكَوق

 ٍصْقَّرلا يف ِدَّبْعَرِب ٌرْعْشَي ةبيركلا ةَبرطُملا ِتامَكَّنلا
 .ْتَهَجّنا امتي اهعَبتَي ْنَأ ىلإ ُةْعَفدَت ِةَوُقِب





 ْمُهَو ْمُهَدالْوَأ َنوِبقارُي ِةَدْلَبلا يلاهأ َفَقَو
0 

 ْمُهْوَأَرو .ناحلألا نيمأ ةيربان ٠ "اكاوف
 ا -

 ىقيسوملا َكْلِت ْمُهَل هيوُرَت ام ىلإ َنوعِمَتْسَي

 .ةَجْهَب قلت ْمُهَتويِع اًوأَرو «تاياكح ْنِم ةيوبقلا

 فن



 ةوعتو «ناحتألا ريمأ كل دالؤآلا َعَرْسَأ

 ْمِحاَرُي ْمُهْنِم ٌدِحاولا َناكو .ِةَدْلَبلا َّنِم َجَرَح امّدْنِع

 َجَرْهَأ اَدَلَو َّنآ َرْيَغ .هللإ مَن برأ توكيل ةقافر

 ك0

 داع

57 

5 3 

0 0 

 ْمِهِتَعْرُس يف ُةَقافر ّيِراج
 و

 وج

 ْمُهْنِم َنيِبِلاط ْمُهَدالْوَأ َنودانُي لخألا ناكو .ْمُهْنَع

 0 حم



 ٍهِذِه لزْنَي مْلَك ِْقَّتلا ىلإ ناحلألا ٌريمأ َلَصَو
 رجلا َرْبَع ىرخألا َةفَّضلا ىلإ َلَقتْلا ٍلب «هيف َةّرملا
 َّنإ اولاقو حايتزا َةَدُهَنَت يلاهألا َدَهَتك .ّيَِتَحلا
 00 امَدْنِع ْمِهْيَلِإ ٌنودوعَيَس ْمُهَدالْوَأ
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 ُيِرْخَصلا رادجلا 3 ا ْنِكل ) يركتلا

 ع
 ٌعِساو ٌليوط قمت ٍةَحْنْفلا َءارَو َناكو .ةحْف ْنَع

 اب ىلإ ُلِصْوُي



 ُدالؤَألا َلَحَدو َنَمَتلا ناحلألا ٌريمآ لَكَ

 امَدْنِعو .َنيحِرَم َنوصقْرَي َنولازَي ال ْمُهو َءارَو
 قمل ُةَحْنُق ْتَقَلَعْا ِرْخَّصلا ٍنِطاب يف ُدالْوَألا ٌراص

 قبي ملو .مْحَض ّيبَسَح باب ٌقلَقْنَي امك ْمُهَقْلَح
0322 

 .ُطق نكت مك اهّنأكف ءاهْيلَع لُدَي ركأ نم

 هس ه1

 ع/





 يلاهألا فتْلاو .اًسِئاب اًئيزَح ِهِتْيَب ىلإ داع اًريخأ
 نأ مويخأاف اق هن اومهتي نأ .نوديرُي ُهَلْرَع
 ناكم .ىلإ ةالؤآلا داك نأ ٌدِهَك كتاك ىقيسوملا

 "ص
 .َنيحرَف اهتوعَبتَي اوناك ْمُهّنَأو ءرحاس .



 «نيحو ٍنيح 5 ٌدوعَي ٌخّرغألا ّيبَّصلا لظ

 َناكو .هيف َنوُهَتْخَي ُةَقافر ىأَر يذلا ٍناكَملا ىلإ

 .:انايخأ هاش هناي ةيحفلا ىقسوملا ُثْوُض
 7 2 و 3 5 2 2 -

 ْنِم ِتآ ُهَنأكو ءروخّصلا ِءارَو ْنِم اًفيعَض هبتأي

 .ٍديعَب ٍناكَم
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 ُثْيَحِب ِرْحّسلاو ِةَبوُذُعلا ّنِم ىقيسوملا ٍتّناكو

 يب ني مل نيكل هاه ررشلا ىلإ دي ىلا ذاك
 ٌةَديعّسلا ٍدالْوَألا ُتاكْحِض ْدْعَت ْمَل .اًليِبَس َكِلَذ ىلإ

 َكْلَي اهلاح ىلع هللا ِتّلظو .َِدلبلا يف ُدكَرك







 «ةبوبخملا تاياكجلا» ٌةَلِسْلِس

0 03 0 5 59 

 درولا ةرمحو جلتلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

 هتطقو يزمر - 0
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعُتلا - +

 دعا
 ةريبكلا ةتفللا -
 ل ا

 ما دج حب

 ناديعج- 4

 ثالثلا تازنعلا ١-
 ةمزجلا وبأ ٌرهلا
 ةمئانلا ةريمألا ١1-
 لزنوبار 5

 َيبهَّذلا رعّشلا تاذ ١6
 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -

 ةيلوصافلاو ماس ١0-
 لوفلا ةّيحو ةريمألا 18

 ةّيرحّسلا ردقلا

 عدفلاو ةريمألا - 6

 يذلا توكتكلا - ١

 هليَصلا اسلوب نذل 1
 بيرغلا رئاطلا

 وكرت كا
 ريِغَّصلا اموت ١1-

 روطاربمإلا بوث -
 ةريغّصلا نرسل سوم 4

 ةّرولا ٠“
 دملا رأف ١

 ةريهز
 ةباغلا قيرط -*
 لبجلا ريسأ -"5
 ريغّصلا طاّيخلا -"ه

 ٌزوإلا ةيعار -"5
 جتا ةكلم -0/
 ةبيجعلا ةبلعلا -"8
 راثلا رئاط 4

 دّرمُرلا ةئيدم 4٠-
 ناحلألا ريمأ ١-


